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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ 

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 2 

Галузь знань: 

01 Освіта/Педагогіка 

Вибіркова дисципліна циклу 

професійної підготовки 

 

Спеціальність: 

011 Освітні, педагогічні 

науки 

Спеціалізація: 

Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті 

Змістових модулів – 2 

Рівень вищої освіти: 

Третій (освітньо-науковий), 

PhD 

 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Загальна кількість годин 

– 60 год 

Семестр 

3-й, 4-й 3-й, 4-й 

Кількість годин для 

денної/заочної форми 

навчання: 

аудиторні – 8 год 

самостійна робота – 

52 год  

Лекції 

4 год. 4 год. 

Практичні/семінарські 

4 год. 4 год. 

Самостійна робота 

52 год. 52 год. 

Вид контролю:  

Залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології 

підтримки інклюзивного навчання» полягає у практичному засвоєнні аспірантами 

знань теоретико-методологічних засад використання інформаційно-комунікаційні 

технології для підтримки інклюзивного навчання. 

 

Завдання навчальної дисципліни 
Дисципліна спрямована на засвоєння знань теоретико-методологічних засад 

використання інформаційно-комунікаційні технології для підтримки інклюзивного 
навчання. 

Практичні та семінарські заняття проводяться з використанням 

інтерактивних методів навчання: ділових і рольових ігор, тренінгових вправ, 

роботи в міні-групах, проєктної діяльності. 

 

У результаті вивчення  навчальної дисципліни аспірант повинен знати:  

 основи педагогічної майстерності; 

 особливості використання інформаційно-комунікаційні технології для 

підтримки інклюзивного навчання; 

вміти: 

 майстерно організовувати освітній процес закладу освіти;  

 педагогічно виважено добирати і використовувати інформаційно-

комунікаційні технології для підтримки інклюзивного навчання. 

 

Підвищенню ефективності навчальних занять сприятиме передбачене 

програмою виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань. 

 

Під час виконання індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної 

роботи аспіранти набувають уміння та навички: 

1. Вміти майстерно організовувати освітній процес закладу освіти. 

2. Вміти педагогічно виважено добирати і використовувати інформаційно-

комунікаційні технології для підтримки інклюзивного навчання. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інформатизації процесів 

інклюзивного навчання. 
 

Тема 1. Теоретичні засади інформатизації процесів інклюзивного 

навчання. 

Інклюзивне навчання як етап еволюційного розвитку суспільства. Роль 

інформаційно-комунікаційних технологій у підтримці інклюзивного навчання. 

Технології підтримки універсального дизайну в освіті. Технології підтримки 

персоніфікованого навчального середовища. 
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Змістовий модуль 2. ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах 

освіти. 
 

Тема 1. ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах дошкільної 

освіти. 

Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій в 

дошкільній освіті при навчанні та вихованні дітей із особливими потребами. 

Мультимедійні технології підтримки інклюзивного навчання в закладах 

дошкільної освіти. 

Тема 2. ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах загальної 

середньої освіти. 

Особливості здобуття шкільної освіти дитиною з особливими освітніми 

потребами, вадами у стані здоров’я та інвалідністю в умовах інклюзивного 

навчання. Цифрові наративи у навчанні дітей з особливими потребами як 

важливий напрям досліджень цифрової гуманістичної педагогіки. Електронні 

соціальні мережі як засіб підтримки освітнього процесу та соціально-педагогічної 

роботи з учнями, які мають функціональні обмеження. Комп’ютерні ігри як засіб 

навчання дітей з особливими потребами. 

Тема 3. ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах вищої освіти. 

Електронна бібліотека як засіб інформаційної підтримки дистанційного 

навчання осіб з особливими потребами. Інтернет-обчислювальне середовище 

CoCalc як засіб підтримки інклюзивного навчання студентів. Підготовка 

викладачів до навчання студентів з особливими потребами. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

усього у тому числі 

 

 

лекції практичні самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інформатизації процесів 

інклюзивного навчання. 

Тема 1. Теоретичні засади 

інформатизації процесів 

інклюзивного навчання. 

12 4 - 8 

Змістовий модуль 2. ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах 

освіти. 

Тема 1. ІКТ підтримки інклюзивного 

навчання в закладах дошкільної 

освіти. 

13 - 1 12 

Тема 2. ІКТ підтримки інклюзивного 

навчання в закладах загальної 

середньої освіти. 

13 - 1 12 
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Тема 3. ІКТ підтримки інклюзивного 

навчання в закладах вищої освіти. 

14 - 2 12 

Всього годин 60 4 4 52 

 

5. Навчально-методична карта дисципліни  

«Інформаційно-комунікаційні технології підтримки інклюзивного навчання» 
 

Разом: 60 год., лекції – 4 год., практичні заняття – 4 год., самостійна робота – 52 год. 
Модулі Змістовий модуль 1  

Назва 

модуля 

Теоретичні засади інформатизації процесів інклюзивного 

навчання 

Заняття 1 2 3 4 

Теми  

лекцій 

Теоретичні засади 

інформатизації 

процесів 

інклюзивного 

навчання. 

Теоретичні засади 

інформатизації 

процесів 

інклюзивного 

навчання. 

- - 

Теми 

практичних 

занять 

- - - - 

Бали - - - - 

Самостійна 

робота (ІНДЗ) 
20 б. 

Модулі Змістовий модуль 2  

Назва 

модуля 
ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах освіти 

Заняття 1 2 3 4 

Теми  

лекцій 
- - - - 

Теми 

практичних 

занять 

- - 

ІКТ підтримки 

інклюзивного 

навчання в закладах 

дошкільної освіти. 

ІКТ підтримки 

інклюзивного 

навчання в закладах 

загальної середньої 

освіти. 

ІКТ підтримки 

інклюзивного навчання 

в закладах вищої 

освіти. 

Бали - - 20 20 

Самостійна 

робота (ІНДЗ) 
30 б. 

Всього за 

модуль 
90 б. 

Залік 10 б. 

Всього 100 б. 
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6. Практичні заняття 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах 

дошкільної освіти. 

1 

2 ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах 

загальної середньої освіти. 

1 

3 ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах вищої 

освіти. 

2 

Разом 4 

 

7. Самостійна робота  
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин/бали 

1 Інклюзивне навчання як етап еволюційного розвитку 

суспільства. 

10/10 

2 Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підтримці 

інклюзивного навчання. 

10/10 

3 ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах дошкільної 

освіти. 

10/10 

4 ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах загальної 

середньої освіти. 

10/10 

5 ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах вищої 

освіти. 

12/10 

Разом  52/50 

 

8. Методи навчання 
 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  

 Словесні: лекція (традиційна) із застосуванням комп’ютерних 

інформаційних технологій (Power Point – Презентація), практичні роботи, 

пояснення, бесіда.  

 Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

 Практичні: вправи. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: пояснювально-

ілюстративні, проблемно-пошукові. 

3) За ступенем самостійності мислення: самонавчання, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача: виконання індивідуальних навчальних проєктів, розбір конкретних 

ситуацій. 
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ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 

ситуації пізнавальної новизни; елементи тренінгових занять тощо. 

 

9. Методи контролю 
 

Методи усного контролю: опитування, бесіда, залік. 

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування,  публікація. 

Методи комп’ютерного контролю: тестові програми. 

Методи самоконтролю: самонавчання, самоаналіз, самооцінка. 

 

10. Розподіл балів за видами роботи, яку виконують аспіранти 

Вид роботи Максимальна 

кількість 

балів за вид 

роботи 

Змістовий модуль 1 

Самостійна робота 

Завдання для аспірантів: 

1. Інклюзивне навчання як етап еволюційного розвитку 

суспільства. 

2. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підтримці 

інклюзивного навчання. 

 

 

до 10 балів 

 

до 10 балів 

Всього за модуль до 20 балів 

Змістовий модуль 2 

Практичне заняття № 1. ІКТ підтримки інклюзивного навчання 

в закладах дошкільної освіти. ІКТ підтримки інклюзивного 

навчання в закладах загальної середньої освіти. 

Завдання для аспірантів: 

 

 

 

до 20 балів 

Практичне заняття № 2. ІКТ підтримки інклюзивного навчання 

в закладах вищої освіти. 

Завдання для аспірантів:  

 

 

до 20 балів 

Самостійна робота 

Завдання для аспірантів: 

1. ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах 

дошкільної освіти. 

2. ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах загальної 

середньої освіти. 

3. ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах вищої 

освіти. 

 

 

до 10 балів 

 

до 10 балів 

 

до 10 балів 

Всього за модуль до 70 балів 

Залік 10 балів 

Всього 100 балів 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за 

ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

А 90-100 
Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками 

В 82-89 
Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81 
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 69-74 
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

E 60-68 
Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання - 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу - 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

 конспект лекцій;  

 навчально-методичні матеріали; 

 робоча навчальна програма. 

 

12.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Базова 
1. Биков В. Ю., Лещенко М. П. Цифрова гуманістична педагогіка відкритої освіти. Теорія і 

практика управління соціальними системами. 2016. № 4. С. 115-130.  

2. Биков В. Ю., Лещенко М. П., Тимчук Л. І. Цифрова гуманістична педагогіка, 2017.  

3. Данілавічютє Е. А., Литовченко С. В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному 

закладі : навч.-метод. посіб. / За ред. А. А. Колупаєвої. Київ : Видавнича група «А.С.К.», 

2012. 360 с.  

4. Дегтяренко Т. М. Поширення ідей упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

систему спеціальної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. № 2 (46). С. 11–

21. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1207/917.  

5. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. Київ, 2008. 

1040 с.  

6. Запорожченко Ю. Г. Використання засобів ІКТ для підвищення якості інклюзивної 

освіти. Інформаційні технології в освіті. 2013. № 15. С. 138–145.  

7. Запорожченко Ю. Г. Використання засобів ІКТ у дистанційному навчанні учнів з 

функціональними обмеженнями. Інформаційні технології в освіті. 2013. № 16. C. 75–82. 

8. Коваленко В. В. Застосування електронних соціальних мереж для підтримки освіти дітей 

з функціональними обмеженнями. Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції 

«Інформаційні технології в освітньому процесі 2017» / упорядники Д. А. Покришень, М. 

В. Матюшкін, Є. С. Закревська. Чернігів, 2017. С. 94-96. 
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9. Коваленко В. В. Проблема розвитку компетентності педагогічних працівників з 

використання web-орієнтованих і мультимедійних технологій у педагогічній теорії і 

практиці. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. № 1 (57). С. 189-206. URL: 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1541. 

10. Коваленко В. В. Соціально-профілактична робота зі школярами з використанням 

мультимедійних засобів : ХІ Міжнар. наукова інтернет-конф. «Сучасна наука ХХІ 

століття». 2012. URL: http://intkonf.org/kovalenko-v-v-cotsialno-profilaktichna-robota-zi-

shkolyarami-z-vikoristannyam-multimediynih-zasobiv/. 

11. Коваленко В. В., Коваленко О. М. Актуальність застосування електронних соціальних 

мереж у роботі зі школярами, які мають функціональні обмеження. Інформаційні 
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